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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan pustaka 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bhaskar Ghosh mengenai penggunaan 

metode web scraping untuk data pribadi, Menurut Ghosh dan rekannya (2016), 

walaupun web scraping memiliki banyak sisi positif dan merupakan teknologi yang 

penting untuk pengumpulan data, masih banyak pihak legal yang menentang teknik 

ini. Salah satu aplikasi web scraping adalah FMiner yang berfungsi untuk 

mengambil data dari sebuah URL webite yang kemudian di tampilkan dalam bentuk 

yang bisa dibaca oleh pengguna. Internet menyediakan data umum yang dapat 

diakses seperti semua orang seperti ramalan cuaca, finansial dan lainnya dan fungsi 

dari web scraping itu sendiri adalah mengumpulkan data yang tidak terbatas dari 

beberapa website ke sebuah website baik itu perbandingan harga, biodata, ramalan 

cuaca, perubahan dalam sebuah website. Jadi, metode ini sangatlah berguna. 

Penelitian lainnya mengenai metode ini dilakukan oleh Frederico Polidoro 

(2015) yang membahas tentang penggunaan metode web scraping untuk 

mengumpulkan data dari konsumen elektronik dan airfarers untuk kompilasi HICP 

Italy. Menurut Frederico (2015) penggunaan metode web scraping untuk 

mengumpulkan data untuk survei harga di Italia telah terbukti memiliki potensi 

yang baik dalam mendeteksi harga dan informasi terkait secara otomatis di web
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dalam langkah untuk meningkatkan kualitas dan efisiensinya. Menggunakan 

metode ini dapat memberikan akses data yang lebih luas dibandingkan dengan 

pengumpulan data biasa. 

Penelitian yang dilakukan oleh B. Sreedharl dan rekannya (2016), metode web 

scraping masih sangat rentan dengan kesalahan atau error. Hal ini dikarenakan 

penggunaan HTML untuk coding nya serta pengaruh dari gaya pemrograman web 

developernya dan perubahan yang dilakukan oleh penggunanya. 

Berdasarkan hasil penelitian Marwa dan rekan-rekannya (2017) dalam 

penelitiannya mengenai pengimplementasian web service untuk aplikasi mobile 

berbasis android untuk Stikes Nani Hasanuddin Makassar, menunjukkan bahwa 

sistem yang direncanakan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. 

Pengimplementasian web service pada aplikasi mobile khususnya android dengan 

menggunakan metode parsing data berjalan dengan baik. 

Penelitian selanjutnya, mengenai pengimplementasian webview pada mobile 

device dimana update atau perubahan terbaru yang dilakukan di web maupun di 

mobile akan di proses secara real-time yang dilakukan oleh Dodi Triwibowo (2015). 

Penggunaan sistem dinamis sangat diperlukan apabila sistem di implementasikan 

ke aplikasi lain,sehingga tidak perlu merombak ulang sistem yang sudah ada. Selain 

itu, penggunaan aplikasi mobile dengan web view memudahkan pengembang 

aplikasi dalam mengkonversikan sistem ke platform lain seperti dari android ke ios 

atau sebaliknya dan mobile web view karena dengan penggunaan web view, 

karakteristik tiap-tiap platform dapat langsung ditanamkan.  
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Menurut Mahdy Arief (2015) dalam jurnalnya yang berjudul pembuatan 

aplikasi e-commerce jasa fotografi, walaupun sudah banyak fotografer profesional 

khususnya dalam bidang fotografi untuk pre-wedding, proses pemasaran atau untuk 

menemukan pelanggan masihlah sulit. Karena itu, penggunaan e-commerce untuk 

mempromosikan jasa mereka melalui website sangat diperlukan agar semakin 

menyebar luas. 

Perkembangan jasa ilustrasi juga semakin berkembang mengikuti 

perkembangan dunia. Era digital juga memberikan kemudahan dalam hal teknis 

ilustrasi, dan dunia internet memberikan kesempatan untuk menyebarkan 

informasinya. Begitu menurut Joneta Witabora (2012) dalam jurnalnya yang 

berjudul peran dan perkembangan ilustrasi. 

Dari penelitian-penelitian yang ditinjau, penulis mengambil kesimpulan 

bahwa menemukan jasa ilustrasi dan fotografi masih sulit walaupun semakin 

berkembang. Pengembangan sistem berbasis android membuat sistem akan mudah 

diakses dari smartphone. 

2.2  Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Web service 

Sistem informasi merupakan kumpulan dari beberapa sub sistem yang saling 

berhubungan. Salah satu sistem tersebut adalah web service. Menurut 

O’brian(2015), web service adalah framework yang berbasis object-oriented yang 

menhubungkan pengguna di platform yang berbeda. Web service memiliki 

beberapa metode untuk pengembangannya salah satunya ada metode Web Scraping 

/ Parsing. 
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Metode web scraping / parsing digunakan untuk mengambil data dari sebuah 

website dan menggabungkannya dalam sebuah website baru. Hal ini atau aplikasi 

yang menggunakan teknik web scraping tidaklah ilegal selagi tidak mencari 

keuntungan dan penggunaan datanya hanya untuk penelitian. Namun, teknik ini 

menimbulkan banyak kontroversi. 

2.2.2 Metode Waterfall 

Menurut International Journal of Information Technology and Business 

Management, Waterfall adalah salah satu metode dengan konsep penerapan dari 

atas ke bawah atau awal ke akhir secara terstruktur dan sistematis dan sangat mudah 

untuk di implementasikan. Kebutuhan yang dibutuhkan untuk menerapkan sistem 

ini lebih jelas. Menurut Sommerville (2011), fase dari metode waterfall berawal 

dari requirement analysis, system design, implementation, testing, deployment, dan 

maintenance seperti yang dituntukkan pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Fase metode Waterfall 
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a.  Requirement Analysis 

Requirement analysis adalah fase pengumpulan data untuk di 

dokumentasikan dan kebutuhan untuk mengembangkan sistem. 

b. System Design 

Fase ini adalah kelanjutan dari fase sebelumnya yaitu pengumpulan data. di 

fase ini dilakukan perancangan sistem seperti menentukan spesifikasi 

hardware dan menentukan struktur sistem. 

c.  Implementation 

Fase implementasi adalah fase pengembangan aplikasi yang dibagi menjadi 

beberapa unit. Setelah pengumpulan data dan menentukan struktur sistem, 

baru masuk ke fase implementasi. 

d. Integration and Testing 

Setelah melakukan implementasi, selanjutnya adalah tahap uji coba dan 

integrasi sistem. Semua unit digabungkan menjadi satu sistem dan di uji 

coba apakah berjalan sesuai rencana atau tidak. 

e.  Deployment of System 

Setelah fase testing, selanjutnya adalah fase deploy dimana sistem akan di 

implementasikan sesuai rencana. 

f.  Maintenance 

Fase perbaikan dan pemeliharaan. Jika sistem yang sudah di deploy 

mengalami masalah, maka akan langsung di perbaiki atau jika ingin 

menambahkan beberapa fitur baru. 
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2.2.3 Pengertian Web 

World wide web atau www atau lebih dikenal dengan web adalah sistem yang 

saling terhubung dalam sebuah format hypertext yang berisi informasi baik tulisan, 

gambar, suara, video dan informasi lainnya yang dapat diakses melalui web browser. 

Pengertian web lainnya menurut Simarmata, web adalah software yang 

menggunakan teknologi World Wide Web Consortium (W3C). Web browser 

bertindak sebagai client side dimana berfungsi mengambil data dari web server 

melalui protocol. 

2.2.4 Pengertian HTML, PHP dan Javascript 

HTML berkembang dengan pesat hingga sekarang versi terbaru dari HTML 

adalah HTML versi 5. HTML memiliki empat jenis elemen yaitu sebagai berikut. 

a. Struktural, tanda untuk menentukan level atau ukuran dari sebuah 

tulisan. Contohnya adalah tag <h1> (Heading 1). 

b. Presentasional, tanda untuk menentukan tampilan tulisan. Contohnya 

adalah tag <b> (bold). 

c. Hypertext, tanda untuk menghubungkan tampilan web dengan dokumen 

atau tampilan lainnya. Contoh tag <a href=”inputlinkhere.com”>. 

d. Widget, berfungsi untuk pembuatan objek-objek lainnya. PHP adalah 

bahasa script yang hanya dapat disisipkan ke dalam HTML dan hanya server 

yang bisa membaca sedangkan client hanya akan melihat hasil prosesnya.  

Bahasa PHP mirip dengan bahasa C, Java, dan Perl dengan tambahan 

beberapa fungsi PHP yang lebih spesifik. Menurut Doyle(2009) tujuan 
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penggunaan bahasa ini adalah untuk penulisan perancangan web dinamis 

dengan cepat. 

Javascript adalah bahasa pemrograman dinamis dan paling popular 

dimana untuk menyisipkannya hanya perlu menggunakan tag SCRIPT. 

Javascript biasanya digunakan untuk rollover gambar atau teks, dan pembuatan 

AJAX. 

2.2.5 Pengertian MySQL 

SQL terbagi dalam dua bahasa yaitu Data Definition Language (DDL) dan 

Data Manipulation Language (DML). Implementasi kedua bahasa ini berbeda 

untuk tiap Database Management System (DBMS), standar implementasi yang 

di tetapkan oleh ANSI menurut Yourness adalah sebagai berikut. 

1. Data Definition Language (DDL) 

DDL digunakan untuk mengubah, mendefinisikan, serta mengapus 

database dan objek yang di perlukan seperti table, user, dan lainnya. 

Perintah umum yang terdapat di DDL adalah : 

a. CREATE untuk membuat objek baru 

b. USE untuk menggunakan sobjek 

c. ALTER untuk mengubah objek yang sudah ada 

d. DROP untuk menghapus objek 

2. Data Manipulation Language (DML) 

DDL digunakan untuk memanipulasi data uang ada dalam suatu tabel. 

Perintah umum yang terdapat di DML adalah : 

a. SELECT untuk menampilkan data 
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b. INSERT untuk memasukkan atau menambahkan data 

c. UPDATE untuk mengubah data yang sudah ada 

d. DELETE untuk menghapus data 

Salah satu contoh database yang open source adalah MySQL. MySQL 

merupakan database server yang sangat terkenal. Menurut Riesda Ganevi 

(2014), pengaksesan MySQL dapat dilakukan dimanapun oleh siapapun dengan 

catatan bahwa komputer pengakses telah terhubung ke server. MySQL 

mendukung operasi transaksional dan non-transaksional, namun, kinerjanya 

lebih unggul untuk pada operasi yang non-transaksional. Untuk transaksional 

lebih baik menggunakan yang tidak bersifat open source untuk menghindari hal 

yang tidak diinginkan. 

2.2.6 Pengertian Unified Modelling Language (UML) 

Menurut Afrinando (2012) Unified Modelling Language (UML) adalah 

sebuah bahasa berdasarkan grafik atau gambar yang berfungsi untuk 

menvisualisasi, menspesifikasi, membangun, dan pendokumentasian sebuah 

sistem yang berbasis objek (Object-Oriented). UML memiliki tiga elemen 

utama yaitu sebagai berikut. 

1. Thing 

Things atau benda adalah bagian static dari sebuah model yang 

menjelaskan elemen-elemen lain dari sebuah konsep. 
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2. Relationship 

Relationship adalah hubungan-hubungan yang terjalin antara elemen-

elemen yang terdapat di dalam UML. Macam-macam hubungan yang terdapat 

di dalam UML adalah sebagai berikut. 

a. Dependency, hubungan semantic antara dua benda apabila salah satu 

benda berubah akan mempengaruhi benda lainnya. 

b. Association, hubungan antara benda struktural yang khusus yang 

menggambarkan hubungan stuktural diantara seluruh atau sebagian. 

c. Generalization, hubungan khusus dalam objek child yang menggantikan 

objek induk. 

d. Realization, Hubungan semantic antara pengelompokan dan menjamin 

adanya ikatan. 

UML menggambarkan permasalahan dan solusi dalam bentuk diagram. 

Berikut ini adalah jenis diagram yang terdapat di dalam UML. 

a. Class Diagram 
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Gambar 2.2 Contoh Class Diagram 

Diagram statis yang menampilkan class, Interface, collaboration, dan 

relasi. Class Diagram berguna untuk menggambarkan kelas yang 

mengandung informasi yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi. 

Gambar 2.2 adalah contoh bentuk Class Diagram 

b. Object Diagram 

 

Gambar 2.3 Contoh Object Diagram 

Diagram yang menampilkan instansi statis segala sesuatu yang terdapat 

pada Class Diagram. Gambar 2.3 adalah contoh Object Diagram 

c. Usecase Diagram 

 

Gambar 2.4 Contoh UseCase Diagram 
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Diagram yang menggambarkan relasi atau interaksi antara pengguna 

(Aktor) dengan sistem. Gambar 2.4 menunjukan contoh UseCase Diagram 

d. Sequence Diagram 

 

Gambar 2.5 Contoh Sequence Diagram 

Gambar 2.5 adalah diagram yang menggambarkan interaksi yang 

berfokus kepada pengiriman pesan secara berurutan. 

e. Collaboration Diagram 

Diagram yang menggambarkan langkah kerja, objek yang dibutuhkan 

untuk proses,dan pesan yang dikirim dari suatu objek ke objek lainnya, serta 

urutan pesan yang akan dikirim. 

f. Statechart Diagram 

Diagram yang menyediakan sebuah cara untuk memodelkan berbagai 

macam kemungkinan keadaan yang akan dialami oleh objek. 
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e. Activity Diagram 

 

Gambar 2.6 Contoh Activity Diagram 

Diagram yang menggambarkan fungsionalitas dari sistem. Gambar 2.6 

menggambarkan contoh activity diagram. 

h. Componen Diagram 

Diagram yang menunjukan fisik dari komponen-komponen software 

pada sistem dan hubungannya. 

i. Deployment Diagram 

Diagram yang menunjukkan konfigurasi saat atau aplikasi dijalankan. 
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2.2.7 API (Application Program Interface) 

API berfungsi untuk menentukan bagaimana komponen sistem saling 

terhubung. Secara structural, API adalah spesifikasi dari sebuah struktur data 

beserta parameter-parameter yang diperlukan untuk mengakses resource aplikasi. 

API dapat digunakan dengan berbagai macam programming language atau hanya 

menggunakan URL (Uniform Resource Locator) yang disediakan oleh website 

tertentu.  

Tujuan penggunaan API adalah untuk mempercepat proses pengembangan 

aplikasi dimana tim developer tidak perlu membuat ulang fitur atau function yang 

sama lagi. Function di API disebut dengan endpoints. Endpoint berfungsi untuk 

mengambil index API, update data, atau menghapus data. Selain itu endpoints juga 

menjalankan fungsi spesifik lainnya seperti mengambil beberapa parameter dan 

menampilkan datanya ke client. Sebutan untuk nama parameter yang digunakan 

untuk mengakses endpoints disebut dengan router atau route. Router dapat terdiri 

dari beberapa endpoints dan digunakan di URL. 

Menurut Reddy (2011), cara kerja API dapat dianalogikan dalam sebuah 

pembangunan rumah. Untuk membangun sebuah rumah, pemilik akan menyewa 

kontraktor dan memberikan mereka gambaran rumah yang diinginkan. Pemilik 

tidak perlu tahu bagaimana kontraktor menyelesaikan pembangunan rumah tersebut, 

pemilik hanya melihat hasilnya. Dari gambar 2.7 dapat disimpulkan bahwa pemilik 

dapat di ibaratkan sebagai pengguna, rumah sebagai software / interface, dan 

kontraktor adalah API. 
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Gambar 2.7 Analogi API dalam pembangunan rumah 

 

  Koneksi menggunakan API membutuhkan data dalam bentuk XML atau 

JSON (Javascript Object Notation). JSON dan XML merupakan format standar 

yang digunakan untuk mengirimkan data sebuah web service. Namun, JSON 

memiliki kelebihan pada bagian ukuran file dimana ukuran file JSON lebih kecil 

dibandingkan XML. Menurut Nurseitov dkk, JSON (JavaScript Object Notation) 

adalah format pertukaran data yang mudah diproses oleh komputer dan mudah 

ditulis oleh manusia. Ukuran file mempengaruhi waktu akses atau respon dari web 

service tersebut khususnya diakses dalam aplikasi mobile, karena ukuran data yang 

kecil, JSON merupakan pilihan terbaik untuk melakukan pertukaran data. PHP 

memiliki fitur JSON encode dan decode untuk mengirimkan dan mengolah data 

JSON. 
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